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Terugblik Ontbijtbijeenkomst ondernemers

Vergunningen

Warmte, daar ging het over tijdens de digitale ontbijtsessie voor
ondernemers uit Hardinxveld-Giessendam. Wat gebeurt er met
aardgas en wat is het alternatief?

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Het college maakt bekend dat het de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

De eerste warmte kwam van Eetcafé De Buurman, die bij de deelnemers een ‘eerlijke’ bak koffie en een gezonde reep langsbracht.
Daarna nam Jan Nederveen, wethouder Duurzaamheid en Economische Zaken het woord: “We houden het graag warm in onze huizen en bedrijfspanden en dat gebeurt op dit moment met aardgas,
maar er is besloten daar mee te stoppen. Momenteel is de gemeente in overleg met onder meer Fien Wonen hoe we dit in de toekomst
gaan realiseren.”
Werkgelegenheid
Vervolgens deed De WarmteTransitieMakers (DTWM) een presentatie waarin het bureau alternatieve oplossingen en potentiële
warmtebronnen noemde om richting 2050 aardgasvrij te zijn in onze
gemeente. Er liggen in dat traject ook kansen, bijvoorbeeld voor
werkgelegenheid en orders voor het bedrijfsleven. Net zoals in de
Drechtsteden wil ook onze gemeente daar tijdig op in spelen.
Alternatieve oplossingen
Alle oplossingen/mogelijkheden verschijnen in de Transitievisie
Warmte, evenals de uitgangspunten duurzaam, betaalbaar (kan iedereen meedoen aan de overstap) en betrouwbaar (is het een oplossing die voldoende warmte garandeert; ook op de lange termijn).
De Transitievisie Warmte geeft de handvatten voor de nadere verkenning van de alternatieve oplossingen.
Inbreng van ondernemers
De aanwezige ondernemers stelden een bijeenkomst voor om een
project voor bedrijventerrein De Nieuwe Weg te gaan onderzoeken.
De koppelkansen met andere vraagstukken worden dan meegenomen. Ook klonk de suggestie voor het maken van een Warmte- en
Koudeplan, gelet op de grote vraag van bedrijven naar koeling en
koppelkansen. De omschakeling naar aardgasvrij is een enorm traject waarbij de gevolgen, zoals een verdere toename van de vraag
naar koeling, net als andere bevindingen en ontwikkelingen mee genomen moeten kunnen worden. Naar de afspraken van nu kijken we
over vijf jaar weer.
Voldoende duidelijkheid
Tot slot kwam de Omgevingsdienst ter sprake. Als zij wil gaan handhaven op het hebben van een C-label, moet er wel voldoende duidelijkheid zijn over rendabele investeringsopties. Zodat ondernemers
invulling kunnen geven aan de gestelde eisen. De gemeente is met
de Omgevingsdienst in overleg over hoe we dit kunnen verbeteren.
Vragen of opmerkingen over de Transitievisie Warmte kunt u mailen
naar duurzaam@hardinxveld-giessendam.nl.

Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

24 april 2021

Thorbeckestraat 9

Realiseren dakopbouw achterzijde woning

26 april 2021

Savornin Lohmanstraat 1

Realiseren dakopbouw

28 april 2021

Dreesstraat 5

Wijzigen voorgevel

29 april 2021

Buitendams 277

Wijzigen voor- en achtergevel

29 april 2021

Sluisweg 135

Verplaatsen en nieuw plaatsen lichtmasten

29 april 2021

Houtschelf 23

Wijzigen voorgevel

Als u meer informatie wilt over een aanvraag, stuur dan een mail naar omgevingszaken@hardinxveldgiessendam.nl. Team Omgevingszaken neemt dan contact met u op. Tegen de ingediende aanvragen is
geen bezwaar en beroep mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
Datum verzonden

Adres

Omschrijving

28 april 2021

Peulenplein

Plaatsen constructie voor netten voetbalkooi

4 mei 2021

Maasstraat 2-36

Constructieve aanpassingen aan balkons.

4 mei 2021

Peulenlaan 3-37 en 95153

Constructieve aanpassingen aan balkons.

4 mei 2021

Industriestraat 12

Realiseren dakverhoging

Verleende overige vergunningen
Datum verzonden:

Adres:

Omschrijving:

Datum:

26 april 2021

Rijnstraat 1C

Plaatsing container

16 april 2021 tot en met 16 mei 2021

Als u het met een bovenstaand besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na de verzending van het
bovenstaand besluit een schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Uw bezwaarschrift moet ondertekend
zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Het besluit treedt direct in werking, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist,
het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in
Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Parkeerverbod ventweg van de
Nieuweweg ter hoogte van Nieuweweg 1-19
Bekendmaking Wet Milieubeheer
Op 14 april 2021 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het veranderen van de
inrichting, zijnde een aannemingsbedrijf op het gebied van grond-,
weg- en waterbouw, gelegen aan de Wiedhaak 20 te HardinxveldGiessendam. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-21-389922.

Aan het eind van de ventweg, ter hoogte van de Nieuweweg 1-19, is
een vacuümstation voor de riolering. Dit vacuümstation wordt onderhouden door de gemeente. Tijdens het uitvoeren van onderhoud aan het
vacuümstation is gebleken dat er voertuigen geparkeerd staan. Hierdoor
wordt het verkeer naar het vacuümstation belemmerd. Naast het onderhoudsvoertuig van de gemeente is het ook voor de hulpdiensten niet
mogelijk om ter plaatse te zijn in geval van nood.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er
de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief
karakter heeft.

Het college van B en W heeft daarom een verkeersbesluit genomen. In
dit besluit is een parkeerverbod aangewezen op de ventweg van de Nieuweweg ter hoogte van Nieuwe weg 1 - 19. Met dit parkeerverbod kan
iedereen er altijd goed door en kunnen de hulpdiensten en het onderhoudsvoertuig van de gemeente ook goed ter plaatse komen.
U kunt dit besluit bekijken op
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Zoek op het Staatscourant nummer VB-2021-7636.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt tot 17 juni bezwaar maken
door een brief te sturen naar de burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD, Hardinxveld-Giessendam.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

Contact

Bezoekadres/postadres

tel. 14 0184
e-mail info@hardinxveld-giessendam.nl
http://twitter.com/gemhg
www.facebook.com/gemhg
whatsapp: 06-34 65 62 85
Instagram: @gemeentehg

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
3371 AS Hardinxveld-Giessendam
Postadres
Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

Openingstijden aanvraagbalie gemeentehuis

Openingstijden receptie gemeentehuis

Online afspraak maken
voor coronatest
Iedereen met klachten als verkoudheid,
hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak
of reuk kan ook online een afspraak maken voor een coronatest.
Ga naar https://coronatest.nl/ en plan jouw afspraak.
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Huidige openingstijden gemeentehuis (alleen voor dringende zaken)
•
•
•
•
•
•
•

Aangifte geboorte of overlijden
Verhuizingen
Aanvraag paspoort/ID-kaart (korter dan een maand geldig)
Aanvraag rijbewijs (korter dan een maand geldig)
Huwelijk/geregistreerd partnerschap
Erkenning kind/ongeboren vrucht
Gehandicaptenparkeerkaart

Nieuw: de receptie en de aanvraag burgerzaken zijn ook
op dinsdagochtend van 09.00 uur – 12.00 uur en op donderdag van 16.00 – 20.00 uur geopend.
Openingstijden receptie en aanvragen burgerzaken
Maandag van 09.00 – 12.00 uur, dinsdag van 09.00 –
12.00 uur, woensdag van 13.00 – 16.00 uur, donderdag
van 16.00 – 20.00 uur en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.

Alleen op afspraak via 14 0184.
Telefonisch (14 0184)
Maandag t/m donderdag van 09.00 – 16.00 uur, vrijdag
van 09.00 – 12.00 uur.
WhatsApp (06 – 34 65 62 85)
Tijdens de openingstijden (zie hierboven).
Openingstijden 5 mei
Woensdagmiddag 5 mei zijn wij geopend.
Openingstijden Hemelvaart
Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag en is het gemeentehuis gesloten.

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wabo Pietersweer 32B te
Hardinxveld-Giessendam
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat het voornemens is om
met toepassing van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen voor het brandveilig
gebruiken van een tijdelijk kinderdagverblijf gelegen op de locatie
Pietersweer 32B te Hardinxveld-Giessendam. Hierop is de procedure zoals omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 gedurende
zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Hardinxveld-Giessendam) en zijn in die periode ook te vinden op de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl
(Bestuur>Regelgeving en bekendmakingen>Documenten ter inzage).
Tijdens de periode van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of
mondeling (doch bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze op de ontwerpbeschikking indienen. Uw schriftelijke zienswijze moet worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam. Uw mondelinge zienswijze kunt u inbrengen
bij de behandelend ambtenaar. Voor het maken van een afspraak
kunt u bellen naar de heer C.J. Huisman (t. 14 0184) of mailen naar
cj.huisman@hardinxveld-giessendam.nl.
Na afloop van de ter inzagetermijn zal het college een besluit nemen als geen zienswijze worden ingediend. Worden wel zienswijzen
ingediend dan zullen de zienswijzen alsmede een eventuele reactie
hierop van de aanvrager aan het college worden voorgelegd. Als
indiener van een zienswijze wordt u hiervan op de hoogte gebracht
en tevens ontvang u de definitieve beschikking.

Overleg raadsfracties 12 mei 2021
Elke maand vergaderen de raadsfracties om de agendapunten voor de
raadsvergaderingen voor te bereiden en houden ze hun spreekuur voor
inwoners. Tijdens het spreekuur bespreken de raadsleden de raadsvoorstellen die tijdens Het Debat en Het Besluit aan de orde komen.
De fracties buigen zich over de vraag of zij wel of geen debat over een
voorstel willen voeren. Als ze geen debat willen voeren, geven zij het
advies het onderwerp rechtstreeks in Het Besluit te agenderen.
Voor u als inwoner is dit spreekuur dan de enige mogelijkheid om
uw mening over een bepaald voorstel kenbaar te maken. Bij het verschijnen van deze krant is het echter nog niet duidelijk of de fracties
in het gemeentehuis of digitaal vanuit huis vergaderen.
Heeft u een vraag voor een fractie of wilt u iets voorleggen, dan kunt
u via onderstaande e-mailadressen navragen hoe zij vergaderen:
• T@B: dfijnekam@kpnmail.nl
• SGP: ameerkerk@kliksafe.nl
• ChristenUnie: cvanvliet@kpnmail.nl
• PvdA: mpvdbout@gmail.com
• CDA: w.deruiter@kpnmail.nl
• Fractie PHILIPPO: robertpaktdoor@gmail.com
U krijgt dan bericht hoe u kunt aansluiten bij het spreekuur van de
fractie. De agendapunten voor het fractieoverleg staan onder andere vermeld op de gemeentelijke raadspagina raad.hardinxveldgiessendam.nl onder vergaderingen > komende vergaderingen>
fractieoverleg (Het Debat en Het Besluit) GHG.

Aansluitend op vrijdag 14 mei is het gemeentehuis ook
gesloten.
Op maandag 17 mei staan wij graag weer voor u klaar.
Openingstijden Pinksteren
Maandag 24 mei is het gemeentehuis in verband met
Pinksteren gesloten.
Dinsdagochtend 25 mei zijn wij weer open en staan wij
graag weer voor u klaar.
Overige zaken kunt u regelen via
www.hardinxveld-Giessendam.nl: aanvraag verklaring
omtrent gedrag, aanvraag uittreksel BRP, geboorteaangifte en verhuizing binnen Hardinxveld-Giessendam.

Agenda
12 mei – 19.30 uur
Fractieoverleg

27 mei – 19.30 uur
Het Debat en Het Besluit

20 mei – 19.30 uur
De Ontmoeting

10 juni – 19.30 uur
Fractievergadering

Imker Marlies strijdt voor de bij
De bij is onmisbaar voor het ontstaan van 80% van de planten die wij eten. De gemeente levert
graag een bijdrage aan het milieu van de bij. Het bijenvolk in een kast op het dak van het gemeentehuis is onder de hoede van imker Marlies Verheij. “In de winter was de bijensterfte hoog. Van mijn
acht volken, heb ik er nog twee over. Ik moet dus weer gaan opkweken. Maar die op het dak van
het gemeentehuis is er gelukkig nog.”
Het is niet zozeer de kou in de winter die de bijen de das om doet
– tegen de kou zoeken ze een warme plek in de kast - maar de
bijen zijn al verzwakt vóór de winter. Marlies denkt dat een aantal
agressieve bestrijdingsmiddelen de boosdoener is, die mensen
gebruiken om groene aanslag of onkruid te verwijderen. Vegen is
vaak al een goede oplossing, omdat je dan de voedingsbodem
weghaalt. Heet water bestrijdt onkruid ook goed in combinatie
met branden of borstelen. Er zijn producten op de markt die op
natuurlijke wijze bijvoorbeeld een buxusmot bestrijden (zie kader). Deze mot komt vanaf april weer tot leven.
Breng bloemen of fruitbomen aan
Om de bijen aan voldoende voedsel te helpen, kunt u een bijdrage leveren door nu zomerbloeiers te planten. De bij zoekt immers naar het stuifmeel en de nectar van bloemen. Marlies geeft
graag een tip: “Breng in de tuin bloemen of fruitbomen aan. Inmiddels heb ik ook weer nieuwe bijenvolken besteld. Ik blijf mijn
schouders eronder zetten. Als de samenleving betrokken is bij de
bijenkasten, zoals recent een project in Hardinxveld-Giessendam
met een school en een aantal bedrijven, merk ik dat je écht iets
kan betekenen.”
11.000 Mensen (een record) telden tijdens de nationale bijentelling van 17 en 18 april ruim 200.000
bijen en zweefvliegen. Net als de voorgaande drie jaar staat de honingbij met stip op één met meer
dan 40 duizend getelde individuen. De gegevens van de bijentelling moeten nog nauwkeurig geanalyseerd worden, maar er lijkt geen sprake van een achteruitgang van bijen in het stedelijk gebied.
Afgelopen jaren was er dan ook veel aandacht voor bijen. Niet alleen van gemeentes, maar ook van
veel tuineigenaren. Meer groen en bloemen, minder tegels en een bijenhotel hebben veel tuinen aantrekkelijker gemaakt voor bijen. Maar dat is dan het enige positieve nieuws want 50% van de bijen is
bedreigd en 34 soorten zijn inmiddels verdwenen uit Nederland.

Tips om de buxusmot natuurlijk te bestrijden
• Haal de rupsen met de hand weg en knip spinsels eruit.
• Plaats feromoonvallen. Hierin plaats je een lokmiddel: een capsule met het vrouwelijk feromoon
van de buxusmot. Hier komen mannelijke motten op af. Als je de val op tijd ophangt, kun je de
mannetjes opvangen vanaf het moment dat ze uitkomen. Als ze niet de kans hebben gehad om te
bevruchten, blijven de aanwezige vrouwelijke motten onbevrucht achter. Geen eitjes betekent ook
geen rupsen.
• Bespuit je struik(en) wekelijks met de hogedrukspuit (als je geen feromoonvallen gebruikt).in de
maanden waarin de buxusrups actief is: april, mei, juli, augustus, september en oktober.
• Volwassen buxusmotten komen af op kunstlicht, dus vermijd tuinverlichting in de periode dat de
buxusmot actief is.
• Is bestrijding niet mogelijk of werkt het niet (goed)? Verwijder de kern van de buxus. Knip de aangetaste takken weg als de verpopping is begonnen. Zorg ook hier dat je het afvoert in goed gesloten
afvalzakken.
Bron: Buitenleven.nl

